
Az Oszmán Birodalom terjeszkedése

1. Közigazgatás
- minden terület a szultáné (despotikus vezető) ⇒ nincs belső hatalmi harc
- a birtokokat a szultán adományozza, de azok nem örökölhetőek
- megmarad a szultánnak saját terület is (khász birtok) 
- fejlett hivatalnoki rendszer, adószedő (defterdár)
- a birodalom tartományokra van felosztva (vilajet)
- a vilajetek élén a pasa, vagy a beglerbég
- törvényhozás, ítélkezés (kádi)
- ha valaki elveszti a szultán jóindulatát ⇒ selyemzsinór

2. Katonai rendszer
- a szultán vallási és politikai vezetőként a legfőbb hadvezér is
- lovas katonák (szpáhi), földet kapnak a szolgálatért (nem örökölhető)
- zsoldos sereg 15.000 fő a szultán közvetlen irányítása alatt
- janicsárok – gyalogosok, elit alakulat, elfoglalt területek gyermekei alkotják
- erős tüzérség az ostromok során ⇒ folyamatos terjeszkedés 
- a meghódított területeken vilajetek létrehozása
- az új vilajetben a vallásba nem szólnak bele
- aki áttér muszlimra, annak adómentesség

3. Terjeszkedés
- a 14. században Oszmán egyesíti a népeket ⇒ Oszmán Birodalom
- balkáni terjeszkedés, cél Bizánc elfoglalása
- 1389 I. Murád szultán Rigómező vereség (magyarok és szerbek ellen)
- 1396 I. Bajezid Nikápoly győzelem (magyarok és szerbek ellen) ⇒ nyitva az út!
- 1402 Timur Lenk vezetésével oszmán-tatár háború, leköti az erőket
- 1443 Hunyadi János (magyar) hosszú hadjárata, a török gyengeségére utal
- 1444 várnai győzelem (magyarok ellen, Jagelló Ulászló halála)
- 1448 II. rigómezei csata, török győzelem
- 1453 II. Mohamed elfoglalja Bizáncot ⇒ a város innentől Konstantinápoly
- 1456 nándorfehérvári csata, török vereség (Hunyadi János és Kapisztrán János)
- 1521 I. Szulejmán elfoglalja Nándorfehérvárt ⇒ nyitva az út Magyarország felé
- 1526 mohácsi csata (magyar vereség, II. Lajos halála)
- 1541 Buda elfoglalása ⇒ budai vilajet megalapítása ⇒ Magyarország 3 részre szakad
- Ezt követően várháborúk kora, végül 1686-ban Buda elvesztése
- 1699 karlócai béke, oszmán terjeszkedés vége

Középkor linkgyűjtemény: https://www.ketperctori.hu/koezepkor-linkgyujtemeny
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I. (Nagy) Szulejmán szultán (1520-1566)

az Oszmán Birodalom legnagyobb kiterjedése

©2020 Tomcsányi László
www.ketperctori.hu

http://www.ketperctori.hu/

